
Statut fundacji  „SKRZYDLATA PASJA” 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Jędrasika, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym 

Repertorium A Nr 3455/2019, sporządzonym przez notariusza Marcina Wysockiego w Kancelarii Notarialnej 

w Świdniku, ul. Baczyńskiego 8/7, 21-040 Świdnik w dniu 21 sierpnia 2019 r. 

2. Fundacja SKRZYDLATA PASJA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 

r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) i innych 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 
1. Siedzibą Fundacji jest Świdnik. 

2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

§ 3 
1. Fundacja, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość prawną. 

2. Ministrem właściwym jest Minister Infrastruktury. 

§ 4 
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.  

2. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych. 

§ 5 
1. Fundacja posługuje się pieczątkami z oznaczeniem nazwy Fundacji.  

2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd 

Fundacji.  

3. Fundacja może posługiwać się pieczątkami z oznaczeniem nazwy Fundacja wraz z zaznaczeniem siedziby, 

numeru rejestracyjnego Fundacji, a także wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 6 
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów 

fundacji. 
 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7 
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych dla ogółu 

społeczeństwa obejmujących działania w zakresie: 
a. ochrony dziedzictwa narodowego i światowego związanego z tradycją lotnictwa, 

b. prowadzenia działalności edukacyjnej i popularyzowanie tradycji oraz historycznego dorobku lotnictwa 

polskiego, 

c. rozwijanie zainteresowań lotnictwem wśród młodzieży, 

d. wspieranie młodzieży, przede wszystkim lokalnej, w dążeniu do realizacji lotniczych marzeń, stwarzanie 

im szansy i możliwości rozwoju i samorealizacji, 

e. działalności na rzecz pamięci osób zasłużonych w dziedzinie lotnictwa, 

f. współpracy z Klubami Seniorów Lotnictwa, 

g. udzielania wsparcia materialnego seniorom lotnictwa polskiego i ich rodzinom znajdującym się w 

potrzebie, 

h. integrowania społeczeństwa ze środowiskiem lotniczym, 



i. popularyzowania sportów lotniczych i lotnictwa rekreacyjnego, 

j. odbudowy i utrzymania w stanie lotnym konstrukcji lotniczych, eksploatowanych w polskim lotnictwie, 

a w wypadku niemożliwości doprowadzenia ich do stanu lotnego, odbudowa do stanu eksponatu muzealnego. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a. organizację eventów lotniczych zarówno sportowych, jak i integrujących środowisko lotnicze, 

b. spotkania z miłośnikami lotnictwa, 

c. prelekcje, zajęcia, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,  

d. tworzenie programów stypendialnych oraz udział w tych programach młodzieży szczególnie 

zainteresowanej karierą pilota (zwłaszcza z miasta Świdnik i jego okolic), 

e. ustanawianie nagród dla osób fizycznych, prawnych, instytucji i podmiotów wspierających rozwój 

polskiego lotnictwa, 

f. wspieranie finansowe projektów objętych patronatem fundacji, 

g. współpraca z Klubami Seniorów Lotnictwa i środowiskiem lotniczym oraz organizacjami lotniczymi,  

h. utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami w zakresie działań statutowych, 

i. prezentacja kolekcji konstrukcji lotniczych, 

j. nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej, 

k. prowadzenie internetowego portalu informacyjnego, 

l. wspieranie procesów rekonstrukcji konstrukcji lotniczych. 

§ 9 
1. Fundacja może, dla realizacji swoich celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, być członkiem 

międzynarodowych organizacji pozarządowych. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 10 
Majątek Fundacji, stanowi wkład pieniężny w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w całości wniesiony 

przez Fundatora – Założyciela oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 11 
1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu oraz z 

dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.  

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów krajowych lub zagranicznych 

b. dotacji, grantów, datków i subwencji od osób prawnych i cywilnych 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji, 

e. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą 

f. innych wpływów i dochodów. 

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

§ 12 
1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat długoterminowych i w 

papierach wartościowych. 

2. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych. 

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami 

polskiego prawa dewizowego. 

4. Gospodarka finansowa i księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są na zasadach zgodnych z polskim 

prawem. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd. 

§ 13 



Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych, mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej. 

§ 14 
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania do wysokości swojego majątku. 

§ 15 
Zabrania się: 
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jego 

Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej 

„osobami bliskimi”, 

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jego Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, 

c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 

ze statutowego celu Fundacji, 

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Fundacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

§ 16 
1. Fundacja działa na podstawie budżetu. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 17 
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

Rozdział IV. Fundator 

§ 18 

1. Fundatorowi, po powstaniu Fundacji przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.  

2. W razie Śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym Statucie uprawnienia Fundatora wykonuje 

samodzielnie Pełnomocnik Fundatora, którego powołuje Fundator w formie pisemnej. Decyzję o powołaniu 

Pełnomocnika Fundator składa Zarządowi. Zapisy Statutu dotyczące Fundatora stosuje się w takiej sytuacji 

odpowiednio.  

3. Pełnomocnik może być przez Fundatora w każdej chwili odwołany, o czym Fundator pisemnie informuje 

Zarząd. Pełnomocnik może również w każdej chwili złożyć pisemne oświadczenie Fundatorowi o zrzeczeniu 

się swojej funkcji. Po śmierci Fundatora Pełnomocnik Fundatora może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej 

z podpisem poświadczonym przez notariusza a także powołać na swojej miejsce innego Pełnomocnika 

Fundatora.  

4. Po zrzeczeniu się funkcji przez Pełnomocnika Fundatora lub jego śmierci, bez powołania innego 

Pełnomocnika Fundatora, a także w razie nie wyznaczenia Pełnomocnika Fundatora przez Fundatora przed 

jego śmiercią, Pełnomocnika Fundatora ustanawia się w drodze uchwały członków Zarządu. Uchwała 

powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy z uprawnionych 

do głosowania, po zawiadomieniu ich przez Zarząd z 14 dniowym wyprzedzeniem o potrzebie podjęcia tej 

uchwały, miejscu i czasie powiedzenia. Pełnomocnik ustanowiony w tym trybie może być odwołany w każdej 

chwili, w ten sposób, w jaki następuje powołanie większością dwóch trzecich głosów. 

 

Rozdział V. Władze Fundacji 

§ 19 
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” i Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”. 

 § 20 

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora. 



2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, w przypadku nie powołania nowego Zarządu w terminie miesiąca przed 

upływem kadencji, kadencja Zarządu ulega przedłużeniu na kolejną czteroletnią kadencję. 

3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przed upływem kadencji. 

4. Członkiem lub Prezesem Zarządu może być Fundator. 

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundator wyznacza Prezesa Zarządu. 

6. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. 

7. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu. 

§ 21 
1. Kadencja członka Zarządu ustaje na skutek: 

a. śmierci członka Zarządu, 

b. ubezwłasnowolnienia członka Zarządu, 

c. odwołania członka Zarządu,  

d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej,  

e. rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji. 

2. Rezygnacja członka Zarządu musi być pod rygorem nieważności wyrażona na piśmie i złożona 

Fundatorowi. 

§ 22 
Do uprawnień Zarządu Fundacji należy: 
a. opracowanie i zatwierdzenie budżetu Fundacji,  

b. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji, 

c. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

d. opracowanie i zatwierdzanie programu działalności Fundacji, 

e. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, 

f. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji, 

g. podejmowanie uchwał o zaciąganiu zobowiązań, zbyciu, obciążeniu majątku nieruchomego Fundacji, 

h. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

i. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji, 

j. odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyników działalności finansowej, 

k. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, 

l. tworzenie funduszów celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności 

gospodarczej lub określonych przedsięwzięć, 

m. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji, 

n. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

o. podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji. 

 
§ 23 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Informowanie o posiedzeniu Zarządu odbywa się ustnie lub pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni 

przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.  

4. W przypadku wieloosobowego Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego 

Członek, który to określa termin oraz porządek obrad. 

 
§ 24 



1. Uchwały Zarząd podejmuje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 

członków Zarządu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Głosowania są jawne. 

3. Uchwały powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. 

 
§ 25 

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie powołania, na podstawie umowy o pracę lub 

w oparciu o każdą inną podstawę określającą ich prawa i obowiązki. 

2. Członkowie Zarządu mogą uzyskać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.  

3. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizacji zadań statutowych Fundacji. 

4. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator. 

5. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników statutowych Fundacji określa Zarząd. 

     

§ 26 
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym do zaciągania 

zobowiązań i zawierania umów w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo albo dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

2. W stosunkach pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać 

jednoosobowo inny członek zarządu albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą zarządu. 

§ 27 
1. Organem wspierającym i nadzorującym działania Zarządu Fundacji jest niezależna od organu zarządzającego 

Rada Fundacji. 

2. Radę powołuje Fundator. 

3. Rada Fundacji sprawuje funkcje kontrolne, doradcze, opiniodawcze i nadzorcze. 

4. Radę Fundacji tworzą członkowie w liczbie 3-9 osób, powoływani i odwoływani przez Fundatora. 

5. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji. 

6. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane są społecznie bez wynagrodzenia, za wyjątkiem zwrotu 

udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów 

podróży i zakwaterowania. 

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

§ 28 
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

2. Członków Rady powołuje się na jedną kadencję, która trwa cztery lata. 

3. Członkostwo w Radzie oraz przewodniczenie jej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Rada pracuje na posiedzeniach, zwołanych przez Przewodniczącego Rady, w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż 2 razy w roku. 

5. Posiedzenia Rady są protokołowane. 

6. W posiedzeniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu. 

7. Do udziału w posiedzeniach mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których 

działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

8. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy 

o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub 

przynajmniej dwóch jej członków. 



9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 

wniosku. 

10. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

11. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

§ 29 
1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:  

a. śmierci członka Rady, 

b. odwołania członka Rady,  

c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej,  

d. rezygnacji członka Rady z pełnienia funkcji. 

2. Rezygnacja członka Rady musi być pod rygorem nieważności wyrażona na piśmie i złożona Fundatorowi. 

§ 30 
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają na posiedzeniach zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej ½ członków Rady Fundacji. 

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Posiedzenia. 

 
§ 31 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
a. nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji, 

b. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, 

c. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz bilansu Fundacji 

i udzielanie Zarządowi absolutorium, 

d. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów. 

§ 32 
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego statutu Fundacji większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej ½ członków Zarządu za pisemną zgodą Fundatora. 

3. Każdy z członków Zarządu posiada jeden ważny głos. 

 
Rozdział VI. Tworzenie oddziałów i filii, połączenie fundacji 

§ 33 
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały i filie w kraju i za granicą. 

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału lub filii podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady. 

3. Opinia Rady Fundacji nie jest wiążąca dla Fundatora. 

§ 34 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 

4. Opinia Rady Fundacji nie jest wiążąca dla Fundatora. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 35 
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania 

się środków finansowych i majątku Fundacji za zgodą Fundatora. 



 
§ 36 

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Rady.  

2. Opinia Rady Fundacji nie jest wiążąca dla Fundatora. 

3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora. 

 
§ 37 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na 

rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 
 


